Hemuppgifter
Kandidatprogrammet i industridesign.
Mittuniversitetet 2021
Om du väljer att ansöka genom urvalsgruppen ”Arbetsprov” så är
uppgifterna nedan obligatoriska för ansökan till
Kandidatprogrammet i Industridesign, Mittuniversitetet för
antagning till hösten 2021.
Montera dina designlösningar i ett PDF-dokument. En sida för uppgift nr 1
samt en sida för uppgift nr 2. Stående eller liggande format väljer du. Döp
dokumentet med ditt för -och efternamn samt årtal ex: ”anders andersson
2021.pdf”.
(Se ”Instruktioner för inlämning av hemuppgift och arbetsprover” på sidan
2 i detta dokument)

Uppgift nr 1.
Hörlurar
(Skissuppgift)

Design av hörlurar.
Ge dina hörlurar en design som möter de krav och har de funktioner du
anser att de bör inneha. I anslutning till ditt slutliga designförslag så
beskriver du även med ord hur du har tänkt beträffande funktioner, estetik
och material.
Visualisering
Vi vill se minst 4st idéskisser.
Därefter väljer du ut en av dessa vilken du skissar mer noggrant till en så
kallad presentationsskiss i perspektiv.
Lägg även in en skiss av en brukare (människa) tillsammans med
produkten i presentationsskissen.

Uppgift nr 2.
Hur kan man bevattna sina inomhusväxter?
(Valfri visualiseringsteknik/tekniker)

Vi vill se hur du skulle lösa uppgiften att ge inomhusväxter vatten. Tänk
fritt och kreativt i uppgiften. Du väljer själv målgrupp.
Visualisering
Du väljer valfri visualiseringsteknik där du visar på dina idéer, samt tydligt
visar din slutliga design och hur den skall användas. Du kan blanda olika
tekniker fritt, analogt eller digitalt. Du väljer.
Förklara ditt slutliga koncept med några fåtal ord i text.

1/5

Instruktioner för inlämning av hemuppgift och
arbetsprover
Instruktioner för ansökan
Vi ber dig som ansöker till Industridesignutbildningen vid Mittuniversitetet att läsa
igenom följande information. Hemuppgiften och övriga arbetsprover e-postas till
Veronica Norman, fakultetsadministratör.
E-post: veronica.norman@miun.se, tel: 010-142 89 04
Frågor
Har du frågor om programmet eller ansökningsproceduren så är du välkommen att
höra av dig till Johanna Henriksson, programansvarig.
E-post: johanna.henriksson@miun.se, tel: 010-142 84 28
Välkommen med din ansökan
/Johanna Henriksson, Programansvarig
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Instruktioner för presentation av hemuppgift och
arbetsprover
Övriga fria arbetsprover är inte obligatoriska men kan vara meriterande och
därigenom öka dina chanser att bli antagen.
Dessa fria arbetsprover
kan bestå av:
- Designskisser, teckningar, målningar i valfri teknik, inscannade eller
fotograferade och monterade till pdf-format.
- Fotografier av produktmodeller, prototyper, skulpturer.
- Digitala alster såsom modeller eller annat skapat i datormiljö.
- Annat relevant.
Anvisningar:

1. Scanna/fotografera din hemuppgift och eventuella övriga
arbetsprover. Montera dessa digitalt och spara dessa i formatet pdf.
2. Ett pdf-dokument med max 6 sidor kan lämnas in. Flera mindre
arbeten kan monteras på en sida.
3. Skicka ej in diabilder, CD-skivor eller USB-minnen. Ej heller
tredimensionella, inglasade, rullade, eller vikta arbeten.
Vi tar endast emot arbetsprover via e-post!
4. Hemuppgiften och arbetsproverna ska vara arbeten utförda av dig.

Hemuppgift och övriga fria arbetsprover i PDF-format. Döp PDFdokumentet med ditt för och efternamn samt årtal.
Sida nr:
1. Hemuppgift nr1
2. Hemuppgift nr2
3. Eventuellt övriga fria arbetsprover
4. Eventuellt övriga fria arbetsprover
5. Eventuellt övriga fria arbetsprover
6. Eventuellt övriga fria arbetsprover
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Viktiga datum
18 mars
Webbanmälan öppnar. Hemuppgiften hittas på www.miun.se/industridesign
eller tillhandahålls av johanna.henriksson@miun.se
15 april
Sista anmälningsdag www.antagning.se
Sista dag för inskickande av hemuppgift och arbetsprover enligt anvisning
på sida 2 i detta dokument ”Instruktioner för inlämning av hemuppgift och
arbetsprover”.
Vecka 18
Förhandsbesked om antagning.
Endast per post eller e-post, vi ger ej besked per telefon.
Vecka 21 den 28/5
Ditt svarsbesked till oss om du antar din plats, skall vara oss tillhanda
senast den 28 maj.
Juli
Officiellt antagningsbesked.
30 augusti
Utbildningen startar i Sundsvall
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